
Předmět Fwd: Fwd: zásilka služby Úschovna.cz

Odesílatel Kostelec u Holešova - starosta <starosta@kostelecuholesova.cz>

Adresát vojtasklenar97@seznam.cz <vojtasklenar97@seznam.cz>, rad.posp2@seznam.cz
<rad.posp2@seznam.cz>, hradilalois@seznam.cz <hradilalois@seznam.cz>,
markyz7@seznam.cz <markyz7@seznam.cz>, ales.pospa@seznam.cz
<ales.pospa@seznam.cz>, petr.zurek@bigoriginal.cz <petr.zurek@bigoriginal.cz>,
merka.petr@email.cz <merka.petr@email.cz>, Petr Hlobil <hlobil@hlobil.net>,
marhra99@seznam.cz <marhra99@seznam.cz>, petr@hlobil.net <petr@hlobil.net> 4
dalších...

Datum 2022-08-20 06:53

• _pro obec___MŠ_Kostelec u Hol__kalkulaceCENY__DUR+DSP+dotace.pdf (~976 KB)

Dobrý den,

posílám dokumentaci od projektanta na rozšíření kapacity MŠ, která bude podkladem pro žádost o dotaci. Zároveň posílám rozpočet na navýšení ceny PD v souvislos�
se zapracováním změn PD (opro� PD zpracované dle variantní studie)  dle požadavků administrátora dotace a dotčených subjektů (hasiči, hygiena a pod.). V ceně je
zahrnut i výkon autorského dozoru na stavbě.  Navýšení ceny bude předloženo ke schválení ZO na zasedání ZO č. 28. Cena PD je uznatelným nákladem.   Od
projektantky jsem si vyžádala podrobnější komentář k navýšení ceny PD,který po obdržení přepošlu.

Pěkný den.   S pozdravem

RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět:Fwd: zásilka služby Úschovna.cz
Datum:Fri, 19 Aug 2022 00:42:42 +0200

Od:Šárka Zelinková <sarka.zelinkova@centrum.cz>
Komu:starosta@kostelecuholesova.cz

Dobrý den, paní starostko,

přeposílám odkaz na soubory (komentář viz.níže) zaslané panu Jurčákovi pro potřeby dotace.

www.uschovna.cz/zasilka/BKR62VVLEH84ESKZ-4MH

Hezký den, Zelinková

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět:zásilka služby Úschovna.cz
Datum:Thu, 18 Aug 2022 19:51:46 +0200

Od:Úschovna.cz <zasilka@uschovna.cz>
Komu:sarka.zelinkova@centrum.cz
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příjemci jurcak@nda.cz

vzkaz od
odesílatele

MŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA:
POŽADOVANÉ DOKUMENTY PRO DOTACI:
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘEDLOŽENÁ NA STAVEBNÍ ÚŘAD (VÝKRESY
+ TEXTY)
- POTVRZENÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ
- VYDANÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
- ROZPOČTY (CENY JSOU K DNEŠNÍMU DATU.....URČITĚ SE NAVÝŠÍ)
- SOUPIS MOBILUÁŘE

odkaz na zásilku www.uschovna.cz/zasilka/BKR62VVLEH84ESKZ-4MH

kód zásilky BKR62VVLEH84ESKZ-4MH

uloženo do 1.9.2022   PRODLOUŽIT

soubory v
zásilce

ROZPOČET.ZIP 1.7 MB

2022-08__MŠ-KuH__DUR__PDF.zip 5.6 MB

B_Souhr-tech-zprava_MŠ-KuH_DSP.doc 472.5 kB

A_Průvodní zpráva_MŠ-KuH_DSP.doc 57.5 kB

A-B__Průvodní a souhrnná zpráva_MŠ-KuH_DSP.pdf 464.3 kB

a dalších 6 souborů

Vaše zásilka byla uložena na našem serveru a adresátům jsme poslali e-mail s
informacemi o tom, jak si ji mohou vyzvednout. Každý adresát obdrží vlastní odkaz na
zásilku. Pokud chcete zásilku předat dalším lidem, pošlete jim výše uvedený odkaz.

  ADMINISTRACE   STÁHNOUT ZÁSILKU

Děkujeme vám za použi� Úschovny

zásilka byla úspěšně uložena
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